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Eenige exotische Sarcophaga-%oovien geven mij aanleiding tot

generieke afscheiding, waartoe te meer reden is, omdat het ge-

slacht Sarcophaga, over alle deelen der wereld verspreid, in

tallooze specifieke vormen optreedt, die niettemin onderhng de

meeste overeenstemming vertoonen.

De hier bedoelde soorten, waaraan ik den naam van Sarcophagula

wensch te geven, zijn allen van kleine gestalte; de grootste is

niet meer dan 6 mm. lang. Zij komen overigens in habitus met

de meeste Sarcophagen overeen en hebben , even als deze , een

gevederden sprietborstel , doch waarvan het eind naakt is. Het

verschil bestaat voornamelijk daarin , dat de teekening op den

thorax (de drie zwarte langsstrepen) en de weerschijn vlekken op

het achterlijf veel minder duidelijk zijn , en bovendien in het

aderbeloop der vleugels. Dit laatste zal duidelijk worden bij ver-

gelijking van PI. 11 fig. 8, waar de vleugel eener gewone

Sarcophaga is voorgesteld, en fig. 9, welke die eener Sarcophagula

vertoont. De schijfdwarsader namelijk, bij de echte Sarcophaga^

soorten gebogen, is hier recht en in plaats van op twee derden

of bijna drie vierden, op of nauwelijks iets voorbij de helft van

de spitscel ingewricht. De radiaal-ader loopt nagenoeg recht, de

ombuiging der discoidaal-ader vormt een rechten hoek en de

spitsdwarsader is slechts zeer weinig gebogen, zoodat de spitscel

aan haren ondersten hoek ook bijna niet uitpuilt. De mediastinaal-cel
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is klein en bij gevolg het derde segment der voorrandsader merkelijk

korter dan het volgende. Aan het eind der hulpader bevindt zich

gewoonlijk een duidelijk randdoorntje.

Bij de mij bekende soorten zijn de macrocheten van den

thorax goed ontwikkeld en ook in 't oog vallende dorsocentraal-

borstels aanwezig; macrocheten bevinden zich op den rug van

het achterlijf aan den achterrand van den tweeden en derden

ring; de anale ringen van het c? zijn niet zoo sterk ontwikkeld

als bij de echte Sarcophagen', maar hebben toch ook den bolronden

vorm, waardoor deze zich onderscheiden.

Tot het geslacht Sarcophagula behooren Sarcophaga occidua F.
,

voorts S. canescens, brevispina, genalis, pallicrus en despecta

ThomSo {Dipt. Eugen. Resa), en waarschijnlijk ook S. calida,

surinamensis , terminalis, amata, sugens, obsoleta en 2Mi'vulaY^'\eà.

Allen zijn uit Zuid-Amerika , met uitzondering van 8. pallicrus

Thoms. , die in Australie voorkomt.


